VĚSTNÍK ANNO JMK
září 2018

Vážení a milí přátelé v členských organizacích ANNO JMK,
zdravím Vás na začátku nového školního roku a přináším několik informací.

Opětovně avizuji probíhající anketu, bylo by škoda na někoho zapomenout. Posílejte své nominace do ankety pro ty, kterým je potřeba vyslovit poděkování.

Osobnost NNO JMK 2018

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. po předchozích třech
úspěšných ročnících vyhlásila letos již čtvrtý ročník ankety

Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2018,
která oceňuje práci lidí zapojených v neziskovém sektoru Jihomoravského kraje a klade si
za cíl zviditelnit jejich nezastupitelné místo v širokém spektru nabídky činností neziskových
organizací.
Anketa je určena nejen členským organizacím ANNO JMK, ale všem neziskovým
organizacím na jižní Moravě.
Čtvrtý ročník ankety odstartoval 20. července 2018.
Své kandidáty, kolegy či přátele můžete nominovat prostřednictvím nominačního formuláře,
který naleznete na www.osobnostnnojmk.cz. Zde budou uveřejněny i veškeré informace
o anketě a přehled partnerů, kteří čtvrtý ročník ankety Osobnost NNO JMK 2018 podporují.
Vyplněný dotazník zašlete na osobnost@annojmk.cz.
Za jednu organizaci lze nominovat pouze jednu osobnost.
Z kandidátů na titul Osobnost neziskového sektoru JMK 2018 mohou následně vybírat
a hlasovat jak členové neziskových organizací, tak i široká veřejnost.
Hlasování bude probíhat od 15.září do 15. října 2018.
Bližší informace ohledně termínu vyhlášení výsledků obdržíte později, místo a datum jsou
ještě v jednání.

Ateliér KreAt přináší hned dvě pozvánky, první se týká mezinárodního workshopu a druhá
je pozvání na výstavu.

Neformální moderovaná diskuze na téma:

Volby 2018 - Brno a spolková činnost
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje pořádá neformální
moderovanou diskuzi na téma Volby 2018 - Brno a spolková činnost.
Na tuto diskuzi jsme pozvali leadery všech politických stran a uskupení, které kandidují v
komunálních volbách do Zastupitelstva města Brna.
Jménem Asociace NNO JMK a jejího předsedy, pana Jaromíra Hrona, si dovolujeme srdečně
pozvat také Vás.
Cílem diskuze je zjistit priority kandidátů na primátora v oblasti spolkové činnosti.
Pro zjednodušení a strukturování diskuze jsme je rozdělili na tyto oblasti:
Smlouva o spolupráci
Děti a mládež
Vzdělávání a další vzdělávání
Sociální oblast
Ekologie a kultura
Setkání se uskuteční v úterý 18. září 2018 od 16:00 hodin do 18:00 hodin v prostorách YMCA
na Kounicové 3 v Brně.
Budete mít možnost setkat se s politiky ještě před nadcházejícími letošními volbami.
V případě vašeho zájmu o účast na setkání, hlaste se, prosím, do kanceláře ANNO JMK:
info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533.

Seminář o GDPR
ANNO JMK z. s. pro Vás připravuje a chystá dlouho očekávaný seminář o GDPR, na kterém
se dozvíte důležité zásady ochrany osobních údajů ve vašich organizacích.
Termín konání 6. září 2018 se však ruší, v tyto dny domlouváme jiný vhodný termín, aby
vyhovoval přednášejícím lektorům.

Členské příspěvky ANNO JMK
Po letní sezóně a dovolených si Vás dovolujeme požádat o kontrolu uhrazených členských
příspěvků na rok 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142. schůze Výkonného výboru ANNO JMK se uskuteční v pondělí 10. září 2018 v
15:30 hod v kanceláři ANNO JMK na Kounicové 3, Brno.
Na programu bude mimo jiné i informace o vstupu nových organizací do řad členů ANNO
JMK.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z kanceláře ANNO JMK Vás zdraví

Zdeňka Veselá

